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Trân trọng kính mời: 
 
Qúy Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo   
Qúy Tổ Chức Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể tại DFW   
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Qúy Liên Hội Chiến Sĩ VNCH vùng DFW 
Qúy Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí             
Qúy Niên Trưởng, Qúy Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
Nghị Viên , LS Nguyễn Tâm San Jose, CA 
Qúy Đồng Hương 
 
Kính thưa qúy vị,  
 
Kính thưa cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas/Fort Worth, qúi hội đoàn, Liên Hội 
Chiến Sĩ VNCH/DFW và các tổ chức truyền thông báo chí tại DFW.  
 
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, chúng tôi một số anh em trong cộng đồng DFW sẽ tổ chức 
một buổi dạ tiệc, dạ vũ nhằm mục đích gây quĩ giúp các gia đình anh em dân chủ đang 
bị tù Cộng Sản. Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương. Điạ chỉ 3112 N. 
Jupiter Rd, Garland Texas 75040  vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ bảy 25 tháng 2 năm 
2017.  
 
Đặc biệt trong dịp nầy Hoà Thượng Thích Tịnh Đức, Chùa Đạo Quang sẽ cầu nguyện 
cho đất nước sớm được tự do dân chủ. 
 
Đồng thời, Nghị Viên, LS Nguyễn Tâm từ California sẽ trình bày tình hình đất nước 
trước họa xâm lăng của Trung Quốc và vai trò của Nguời Việt Hải Ngoại và nhất là việc 
LS Nguyễn Tâm đã thành công trong việc đưa ra nghị quyết chống sự xuất hiện của cờ 
đỏ sao vàng tại thành phố San Jose, tiểu bang California. 
 
Chương trình văn nghệ đặc sắc về dân tộc và Xuân sẽ được sự tham dự và trình diễn 
của các ca sĩ, các thân hữu tại Texas và trong vùng.   
 
Quí vị và qúi anh chị em với tâm tình mến thương tham dự và đóng góp, xin liên lạc với  
anh Quan Hưng số điện thoại 214-558-3888, anh Lê Thành Có 972-408-5043,  hay 
Phan Đình Minh 214-707-9699 
 
Gía vé ủng hộ cho buổi dạ tiệc và dạ vũ là $35.00.  VIP là $50.00 
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Kính thưa quí vị, 
 
Suốt 42 năm qua, chưa bao giờ đất nước và nhân dân Việt Nam lại đứng trước một thế 
lưỡng đầu thọ địch nguy hiểm như ngày hôm nay.   
 
Một mặt nguy cơ của một chế độ độc tài CS xơ cứng làm cho đất nước băng hoại, mất 
đi tiềm năng quốc phòng để bảo vệ biên giới, cụ thể là Biển Đông, mặt khác hiểm họa 
xâm lược của Trung Quốc càng ngày càng gia tăng.  Trong bối cảnh đó, những ngườì 
dân yêu nước đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược và đòi hỏi dân chủ hoá đất nuớc 
thì đang bị đàn áp và tù đầy bởi chế độ Cộng Sản hiện nay. 
 
Chúng ta, những người dân Việt ở hải ngoại và trên toàn cầu không thể quay mặt trước 
nổi thống khổ của dân tộc.  Xin hãy cùng đến với nhau trong ngày gây qũi dân chủ 
Xuân Đinh Dậu. Mỗi người đóng góp một ít, nhưng với lòng nhiều để yểm trợ cho 
những gia đình có thân nhân đang bị tù đầy, cũng như những ngưòi đã từng bị tù đầy 
và tiếp tục đấu tranh cho dân chủ.  Chúng ta hãy xem đó là những góp phần nho nhỏ 
để xây dựng phong trào dân chủ càng ngày càng lớn mạnh trong nước để mong rằng 
một ngày rất gần đây dân tộc Việt Nam sẽ được an hưởng tự do, dân chủ và độc lập, 
thái bình. 
 
Xin kính mời quí vị hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia chuơng trình gây quĩ này.  Mặc 
dầu chương trình được tổ chức trễ vì sự bận rộn của những ngày lễ hội cuối và đầu 
năm. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện và đóng góp của quí vị sẽ là niềm vui chung của 
phong trào dân chủ Việt Nam trong Mùa Xuân Đinh Dậu 2017. 
 
Ban Tổ Chức kính mời. 
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